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أو ًال :وقائع حول باب
الرحمة
يشكل باب الرمحة أهمية مركزية
يف مشروع تهويد املسجد األقصى
املبارك ،تتفق عليها أوساط اليمني
املتطرف وعلمانيو اليمني والوسط بل
وبعض اليسار يف الكيان الصهيوني،
فبينما ترى فيها اجلماعات اليمينية
املتطرفة جزءاً تريد اقتطاعه من
األقصى وحتويله إىل كنيس للصالة
وفق خمطط التقسيم املكاني ،تتطلع
إليه األوساط العلمانية باعتباره
املدخل اآلثاري إلثبات اهلوية التوراتية
القدمية املزعومة للمكان باعتباره
هيك ً
ال يهودياً وليس مسجداً ،وكانوا يتطلعون لالستفراد به ليقوموا ببناء أحباثهم
وتصوراتهم كما يشاؤون.
يف عام ُ 1996فتح املصلى املرواني و ُر ّمم مما أفشل فكرة التقاسم بناء على استيالء
الصهاينة على «الفضاء التحيت لألقصى» ،ويف عام ُ 1999فتحت البوابات الشمالية

العمالقة للمصلى املرواني فتعاظم حنق االحتالل إذ أصبح هذا املصلى عامراً باملصلني
وبات الدخول إليه سه ً
ال ومتيسراً ما أنهى الرهان متاماً على فكرة اقتطاع «الفضاء
التحيت» .ردت السلطات اإلسرائيلية يف ذلك الوقت خبطوة انتقامية فمنعت إخراج
الردم الذي نتج عن فتح البوابات ،فجرى تكوميه يف جمموعة أكوام متتد على طول
اخلط الشرقي لألقصى ما بني أبواب املصلى املرواني جنوباً وباب الرمحة مشا ً
ال ،ما أسس
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هلجران هذه املنطقة وخلوها

من املصلني لعدم صالحيتها،
وباملقابل مل تقم األوقاف بأي

حماولة جادة ملعاجلتها يف املوقع.
أُغلق باب الرمحة يف عام 2003

عقب تصنيف جلنة الرتاث

اإلسالمي اليت كانت تتخذه
مقراً هلا منذ  1992كجهة
إرهابية ،وقد قضت احملكمة

الصهيونية بإغالقه منذ ذلك

الوقت وكأنه أي بناء مدني
يف أي شارع ال باعتباره مقدساً
إسالمياً ليس حملاكم االحتالل
سلطة عليه ،ورغم عدم اعرتاف

األوقاف اإلسالمية يف القدس

بقرار احملكمة اإلسرائيلية إال

أنها طبقت مفاعيله وأغلقته

حتت ضغوط الشرطة وباتت
تستخدمه كقاعة شرف ُتفتح

زوار من اخلارج
عند حضور ٍ
الستقباهلم ،وهذا سبب فتحها
الجتماع اجمللس األول لألوقاف

اإلسالمية بشكله املوسع باعتبار

الوفد القادم من عمان.
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منذ عام  2013نشرت أوساط الليكود خارطة للتقسيم املكاني اقرتحت اقتطاع شرق
األقصى لليهود ،ويف مركزه باب الرمحة مستثمرة إغالق مبنى الباب وهجران حميطه
بسبب الردم املرتاكم ،وباتت اقتحامات املستوطنني تركز منذ ذلك التاريخ على
شرقي األقصى وحميط باب الرمحة ،وبدأ املستوطنون يتمسحون بأتربة الردم هذه
باعتبارها أتربة تعود إىل عهد «اهليكل الثاني» املزعوم.
كان املتطرفون الصهاينة يتطلعون إىل إجناز التقسيم الزماني والسيطرة األمنية على
األقصى قبل االنتقال إىل التقسيم املكاني ،لكن هبة باب األسباط يف شهر 2017-7
فرضت عليهم قناع ًة مفادها بأن هذا املسار لن يكتمل فقرروا االنتقال إىل التقسيم
املكاني .يف  2017-9-11تقدمت شرطة االحتالل بطلب للمحكمة للوصول إىل قرار
إغالق دائم ملبنى باب الرمحة ،ويف شهر  2017-12بدأت عملية إغالق مقربة باب الرمحة
من اخلارج وجوبهت برفض شعيب مقدسي ،ما لفت األنظار إىل بداية االستهداف .يف
شهر  ،2018-7ويف العشر األواخر من رمضان حتديداً انطلقت من اجلامعات األردنية
محلة شعارها «باب الرمحة اعتكايف» جتاوب معها املقدسيون وطوروا عنوانها إىل «باب
الرمحة إلنا» ،ليتبع ذلك تفاعل عفوي مبارك أعاد تأهيل الردم يف املنطقة الشرقية
من األقصى وأعادها ّ
مؤهل ًة للصالة إىل حد معقول.

ُج ّن جنون الشرطة الصهيونية فخربت جزءاً من تلك األعمال بعد رمضان ،وبدأت
تعتقل كل من يتواجد يف اجلهة الشرقية لألقصى ومتنعه من دخول املسجد ،ووضعت
نقطة شرطة دائمة فوق مبنى باب الرمحة يف شهر  .2018-7أصدرت األوقاف بياناً عقب
ذلك بأن هذه النقطة جرت مفاوضات مع األردن حوهلا وجرى االتفاق على إزالتها،
لكنها بقيت مكانها ومل ُتزل.
كان واضحاً أن املعركة املقبلة سيكون عنوانها باب الرمحة ،وقد صدر تقدير موقف
عن مؤسسة القدس الدولية عنوانه « املسجد األقصى وآفاق املواجهة املقبلة» ،يقول
بوضوح إن القدس ستشهد خالل  2019مواجهة عنوانها حماولة االستيالء على باب
الرمحة وهو ما حصل بالفعل.
6

مؤسسة القدس الدولية

ثانيـــً :لمـــاذا مصلـــى بـــاب الرحمـــة؟ ومـــا تداعيـــات
فتحـــه؟

الذي مسح باشتعال املواجهة واستعادة الباب هو أن الشرطة اإلسرائيلية أخطأت يف تقدير
املوقف فوضعت قف ً
ال هلا وجنزيراً على باب الرمحة يف  2019-2-17رداً على اجتماع

جملس األوقاف ،لتقول لألوقاف األردنية إن قواعد اللعبة تغريت وإن فتح القاعة حتى
كقاعة شرف مل يعد مسموحاً .ويبدو أن رد الفعل الصهيوني التصعيدي هذا عززته

نظرة الريبة إىل توسيع جملس األوقاف اإلسالمية ،الذي ضم رموزاً وأطيافاً فلسطينية

بينها شخصيات حمسوبة على السلطة الفلسطينية ألول مرة يف تارخيه،ويبدو أن
موجهاً ضده.
االحتالل قرأ هذا التوسيع باعتباره ّ
عموماً ،خطوة تركيب القفل واجلنزير وضعت عيناً تابعاً لالحتالل يف املكان ألول
مرة ،فيما كان اإلغالق السابق على مدة  16عاماً قد مت بيد األوقاف حتت ضغوط
االحتالل.
وجود القفل اإلسرائيلي أعطى مساحة
ملواجهة ضد العدو الصهيوني يف املوقع،
اغتنمها املقدسيون يف اليوم التالي
مباشر ًة وأزالوا القفل يف يوم اإلثنني
 ،2019-2-18لكن إدارة األوقاف مع
بعض أعضاء جملس األوقاف –وليس
كامل اجمللس وال بقرار منه -جاءت
يف الساعة الثامنة والنصف من صباح
وركبت قف ً
الثالثاء ّ 2019-2-19
ال
بدي ً
ال للقفل اإلسرائيلي ،وشكرت

الناس على إزالة القفل اإلسرائيلي،
وزعمت أن األمور عادت إىل «سابق
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عهدها» وحاولت إسدال الستار على هبة باب الرمحة .جاء الرد امليداني يف صالة
املغرب بأن شباب القدس أزالوا بوابة األوقاف كاملة بقفلها وجنزيرها ،فنزلت الشرطة
اخلاصة الصهيونية تدافع عن القفل اليت ركبته إدارة األوقاف فجرحت  19شاباً
واعتقلت  ،22وكان هذا بداية احنراف تارخيي يف موقف األوقاف مل تشهده خالل
تارخيها يف األقصى ،إذ بدأت تلعب دور الوسيط عوض أن تلعب دور األصيل الذي يتوىل
شؤون املسجد ويرعاها ويرى نفسه طرفاً يف محايتها ،وهو النهج اخلطري املستمر حتى
اآلن خالل اهلبة.
عقب ذلك تبلور مصلى باب الرمحة كمطلب شعيب ،باعتبار املصلى هو الذي يسمح
بالدخول واخلروج احلر للناس وبعودة اجلماهري حلماية باب الرمحة عند اللزوم ،على
غرار جتربة محاية املصلى املرواني من قبله .يف يوم اجلمعة  2018-2-22جاء جواب
مجاهري القدس إذ توافد لألقصى  70ألفاً ،ومل جتد الشرطة الصهيونية ح ً
ال هلا إال
مصلى
االنسحاب ،ف ُفتح مينى باب الرمحة وأقيمت فيه الصالة وبات مصلى باب الرمحة
ً
جديداً من مصليات األقصى املسقوفة.
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ش ّكل فتح الباب بقوة اجلماهري إذال ً
ال وتركيعاً للشرطة الصهيونية ،فألول مرة يف
تارخيها تعرتف مقدماً بعجزها عن املواجهة وترتك اجلماهري تنفذ ما تريد .بعد حصول
ذلك شعر االحتالل مبرارة هزميته هذه وبصعوبة ابتالعها ،فبدأ يسعى للتحايل على
هذا النصر وإعادة إغالق الباب لو مؤقتاً أو تغيري وجهة استخدامه ،وذلك عرب ثالثة
مسارات :الشرطة واعتقاهلا للحراس واملواطنني الذين يفتحون باب الرمحة وإبعادهم
عن األقصى واقتحاماته املتتالية ،القضاء وحماولة احلصول على أمر قضائي صهيوني
بإعادة إغالق الباب وهو ما مت صباح األحد  ،2019/3/17أو عرب الباب الدبلوماسي
بالضغط على األردن باعتباره احللقة األضعف يف املعادلة.

ثالثًا :أين تقف هبة باب الرحمة اليوم؟
يف السياق العام متكن الفعل الشعيب الفلسطيين من كسر مشروع تقسيم األقصى
ثالثة مرات ،األوىل عام  2015حني حاولت حكومة االحتالل فرض التقسيم الزماني
التام ومنع دخول املصلني لألقصى يف أيام األعياد اليهودية يف شهر أيلول/سبتمرب،
ما أدى إىل تصدي املرابطني واملرابطات على األبواب ثم انتهى إىل اندالع انتفاضة
السكاكني ،فاضطرت دولة االحتالل لالستنجاد بالواليات املتحدة فجاء وزير اخلارجية
األمريكي جون كريي وأعلن «تقاهمات» كريي يف عمان .املرة الثانية كان يف هبة باب
وجسور معنية لفرض
بكامريات
األسباط حني ركب االحتالل بوابات إلكرتونية أتبعها
ٍ
ٍ

سيطرته األمنية على األقصى ،لكنه ما لبث أن فرض عليه الرتاجع وتفكيك البوابات
وإعادة األمور إىل ما كانت عليه يف  ،2017/7/27وجاءت جتربة هبة باب الرمحة لتكون
الثالثة.
حنن بالتالي أمام معادلة تتبلور مفادها قدرة اجلماهري بوحدتها وبإرادتها على دفع
االحتالل إىل الرتاجع ،ويف كل مرة كان الفعل املطلوب أقل عنفاً ومثناً وعلى الرغم
من ذلك كان حيقق ما يريد بسرع ٍة أكرب .بلغة أخرى فإن كل مواجهة يفتحها
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احملتل الصهيوني يف األقصى مدفوعاً بأيديولوجيته املتطرفة فإنه يفتح باباً جديداً

لفرض الرتاجع عليه.

جيد احملتل صعوبة نفسية يف قبول هذه املعادلة رغم إدراكه هلا وتصرفه مبقتضاها

يف املواجهات ،وهذا ما دفعه إىل إعادة فتح املواجهة عرب أدوات متعددة كما سلف ،ومع

انكسار أكرب
صدور قرار احملكمة الصهيونية فإن حماولة تنفيذه ستفتح الباب لفرض
ٍ

على احملتل إن حضرت اجلماهري بوحدة صفها وإصرارها.

حضور عنصر االنتخابات واحلسابات املعقدة لرئيس الوزراء الصهيوني بنيامني نتنياهو
فيها وحضور عنصر متسكه الشخصي بالسلطة وغياب البدائل املؤهلة ،وتهديدات ائتالف

مجاعات املعبد برهن حتالفه املستقبلي لتشكيل احلكومة القادمة مبوقف احلكومة
احلالية من باب الرمحة من شأنها أن تدفع األمور حنو املواجهة الواسعة ،حبيث ال تلتزم

القوات الصهيونية يف املواجهة القادمة حبسابات الردع العقالنية وتذهب إىل احملذور

الذي ختشاه.

رابعًا :موقف الدولة األردنية واألوقاف من الضغوط
الصهيونية
أدرك االحتالل أن الضغط على األوقاف وعلى الدولة األردنية هو الباب األكثر جدوى
لعدة أسباب :أوهلا التجربة التارخيية السابقة إلغالق باب الرمحة وتكويم الردم من
حوله بالضغط على األوقاف ،ثانيها تراجع املناعة األردنية وتراجع القدرة على رفض
سياسات االحتالل على األقصى لوجود مسار مصاحل موازي يقوضها عرب اتفاقية الغاز
وناقل البحرين واملنطقة احلرة املشرتكة واالعتماد التجاري املتزايد على ميناء حيفا،
وثالثها التهافت العربي على التطبيع الذي جيعل من الصعب على األردن قول ال يف
ظله .خالل ثالثة أسابيع من اهلبة توالت تصرحيات الوزراء واملسؤولني الصهاينة بأنهم
سيعيدون إغالق مصلى باب الرمحة ،ولن يسمحوا ببقائه مصلى وسيفرضون تغيري وجهة
استخدامه ،فيما كانت الصحافة الصهيونية تنشر تسريبات متتالية عن مفاوضات مع
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األردن قبل فيها تطبيق هذه الشروط ،دون أن حيسم األردن أمر هذه التسريبات مبوقف

واضح على مستوى قيادات الصف األول حتى يوم األربعاء  ،2019/3/20وهو اليوم الـ31

من عمر اهلبة ،حني صرح امللك عبد اهلل الثاني أمام حشد من املواطنني يف حمافظة

الزرقاء بقوله "لن أغري موقفي من القدس...علينا ضغوط نعم ...لكن القدس خط

أمحر" ،ويبقى انتظار ما سيعكسه التأكيد العام هلذا االلتزام على سلوك األوقاف

األردنية جتاه مصلى باب الرمحة على األرض.

رد املقدسيون على ذلك يف يوم اجلمعة  2019/3/15خبلع إحدى البوابات احلديدية
واخلشبية لباب الرمحة بالكامل كي يبقى مفتوحاً على مدار الساعة ولتنتهي الضغوط
على احلراس الذين يفتحونه والرهانات على إغالقه ،لكن إدارة األوقاف أعادت تركيبه
يف الليلة ذاتها ،وأصدرت بياناً يف اليوم التالي  2019/3/16أفصحت فيه عن نيتها إغالقه

للرتميم ،واتهمت فيه مجاهري القدس أنهم ال يتواجدون حلمايته ،واشرتطت على الناس
التواجد طوال النهار لتعيد فتحه ،وشبهته باملكتبة اخلتنية واملتحف اإلسالمي وليس
بقبة الصخرة أو املصلى املرواني ،أي أنها ستغري وجهة استخدامه إىل مقر إداري وليس

مصلى ،وهو ما يشكل استجابة عملية واضحة للشروط اإلسرائيلية.

يهدد هذا املوقف بنقل الصراع على باب الرمحة إىل داخل الصف العربي واإلسالمي،

إذ سريى املقدسيون يف األوقاف اجلهة اليت تنفذ إرادة احملتل ،وهو ما يقوض دورها
ومصداقيتها ويدفع الشارع لتجاوزها من جديد كما حصل يوم  2-19عندما استبدلت
ال بقفل وحاولت إبقاء باب الرمحة مقف ً
قف ً
ال .حتاول األوقاف تسطيح املشكلة حبصرها
يف «التحريض ضدها» ،رغم أن ما تسميه «حتريضاً» هو تنبيه خلطورة موقفها غري

اتهام بتنفيذ اإلرداة
املسبوق الذي تقدم عليه ،والذي يضعها ويضع األردن موضع
ٍ
الصهيونية يف األقصى يف عني مئات آالف املقدسيني ،وماليني الفلسطينيني واألردنيني

والعرب واملسلمني.
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خامسًا :تساؤالت حول التوجهات الحالية للحكومة
األردنية تجاه باب الرحمة
تربر األوقاف موقفها هذا بفتح باب الرمحة كمقر إداري بأنها تريد «احلفاظ على
املكتسب املتحقق» ،والسؤال املباشر والواضخ هنا :ماذا لو جاءت الشرطة اإلسرائيلية
وطردت موظفي األوقاف من جديد وضغطت إلغالق الباب ،هل تستطيع األوقاف أو
طاقم موظفيها إجبار االحتالل على إعادة فتحه بالقوة؟ وهل يستطيع األردن فرض
ذلك لو تدخلت الدولة بأسرها؟ ومبا أننا نعرف عدم قدرة األوقاف أو الدولة األردنية
على فرض إعادة فتح الباب أو محاية املكتسب؛ هل ف ّكر أصحاب هذا املوقف مبا سيرتتب
على األوقاف فيما لو ظهرت بأنها كانت وسيلة الصهاينة يف إعادة فرض إغالق الباب
ال مسح اهلل؟ أم هل لديهم ضمانات بأن الدولة الصهيونية لن تفعل ذلك؟ وحني تكون
الوصاية الشخصية مرتبطة باسم ملك األردن شخصياً هل يدرك القائمون على هذه
السياسات مباذا يقامرون؟
مصلى يف الفرتة القريبة السابقة ،وهذا صحيح؛
يقول مسؤولو األوقاف إن املكان مل يكن
ً
مصلى يف العهد العباسي
لكن هذا املبنى تعددت استخداماته عرب تاريخ املسجد ،وكان
ً
واململوكي وذكره النابلسي يف رحلته باسم «مصلى مشهد النور» ،وكونه مل يكن
مصلى أبد الدهر.
مصلى عام  1950فهذا ال يعين أنه مل يكن
ً
ً
يقول مسؤولو األوقاف إننا سنعيد املكان الستخدامه السابق ،فلماذا يعرتض الناس؟
والسؤال املهم هنا :هل منع االستخدام السابق إغالق باب الرمحة؟ وإذا كان االستخدام
السابق انتهى إىل إغالق باب الرمحة ومل يتمكن من محايته فهل من العقل واملنطق
العودة إليه؟ هل كانت خمططات التقسيم الزماني واملكاني وصعود اليمني ومجاعات
اهليكل يف احلكومة الصهيونية وصل إىل هذا احلد إبان االستخدام السابق؟! أال
متسي العودة لالستخدام السابق تعامياً متعمداً عن التحديات املستجدة والتهديدات
الوجودية احملدقة اليت مل تكن موجودة يف مخسينات وستينات القرن املاضي حني تقرر
االستخدام اإلداري للموقع؟
12
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سادسًا :احتماالت وتوصيات
تقف الهبة اليوم أمام أربعة احتماالت:
األول :التصعيد المحدود:

النكسار أكرب على غرار ما حصل يف هبة باب األسباط ،حني أصرت احلكومة
الذي ينتهي
ٍ
وجسور حديدية ،ثم اضطرت لتفكيكها
كامريات
الصهيونية على البوابات وأضافت هلا
ٍ
ٍ
لرتاجع جديد
مجيعاً ،وهنا بعد قرار احملكمة من املمكن أن تذهب لإلغالق ثم تضطر
ٍ
رغم قرار احملكمة مبا حيسم فكرة السيادة بالقوة .املطلوب يف هذه احلالة ذروة شعبية
العتصام
جديدة مشابهة ملا حصل يف  2-22مع احلفاظ على وحدة الصف واالستعداد
ٍ
مفتوح لفرتة طويلة.
الثاني :التصعيد المفتوح:

عال من االحتقان والتوتر حتى يرتقي شهداء بعدد كبري وتبدأ
الذي حيافظ على قدر ٍ
دوامة الثأر بالفعل وصو ً
ال إىل انتفاضة واسعة النطاق متتد خارج إطار القدس ،يف هذه
احلالة من املمكن للفصائل والبنى التنظيمية أن تستعيد نشاطها وحيويتها يف القدس
والضفة الغربية.
الثالث :الرهان على الزمن:

التعويل على االستنزاف واستمرار اعتقال وإبعاد احلراس ،والضغط والتعويل على
تراجع األوقاف األردنية عرب طول الزمن ،واملطلوب يف هذه احلالة إطالة النفس يف
احلراك الشعيب والسعي إىل إسناد موقف األوقاف والدولة األردنية ومتتينها مبوقف
شعيب مصمم على أهدافه ملنع االستفراد وتهاوي السقوف وصو ً
ال إىل رمضان ،حيث
سيشكل التواجد البشري الكثيف يف رمضان فرص ًة مواتي ًة حلسم املشهد.
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الرابع :االبتالع التدريجي للهزيمة:

ابتالع صهيوني تدرجيي هلذا اإلذالل الذي مت يف يوم
أن يتحول املسار القضائي إىل مسار
ٍ
اجلمعة  ،2-22حبيث يؤجل املوضوع إىل ما بعد االنتخابات وتشكيل احلكومة وصو ً
ال
إىل رمضان حيث ستطفو مستجدات أخرى على السطح ويرتاجع االهتمام مبلف باب
الرمحة ،وهنا سيكون وضع نتنياهو ومجاعات املعبد بعد االنتخابات حامساً يف إمكانية
إعادة قضية باب الرمحة إىل الواجهة .املطلوب يف هذه احلالة هو احلفاظ على اليقظة،
ومنع الرتاجع عما مت حتقيقه يف باب الرمحة وصو ً
ال إىل رمضان ،واستثمار هذا املوسم
العبادي لتعزيز مكانة باب الرمحة كمصلى واالنتقال إىل تعزيز احلضور يف الساحة
الشرقية احمليطة به.

احلسابات العقلية ترجح كفة االحتمالني الثالث والرابع ،ورمبا يكون
الرابع هو األغلب ،لكن املشهد قد حتصل فيه مفاجآت.
أما التوصيات األساس فهي:
إطالة أمد احلراك الشعيب املتعلق بباب الرمحة ،وتنويع أشكاله ومبادراته ،واحتضان
حراك املبعدين عن األقصى واستدامته وتوسيع إطار املشاركة فيه بكل السبل املمكنة.
حممي باجلماهري ،وبه ّبتها وموقفها املوحد
هناك معادلة جديدة مفادها أن األقصى
ّ
وعزميتها وإصرارها ،ومن هنا فإن بقاء األوقاف باعتباره ممث ً
ال للحصرية اإلسالمية
للمسجد واجلهة املخولة بإدارته نيابة عن األمة اإلسالمية بات مرهوناً بااللتفاف
الشعيب من حول األقصى ،وبالدعم الشعيب ملوقفها ودورها ،أكثر مما هو مدعوم
بالدولة األردنية أو بالنظام الرمسي العربي من خلفها .هذه املعادلة متلي عدم التصادم
مع تلك اجلماهري ،أو التحايل على إرادتها أو إفشال مسعاها ،واحلفاظ على ثقتها
قفل بقفل ،أو تقريع الناس
باألوقاف ،وهذا يتناقض متاماً كممارسات من نوع استبدال ٍ
على غيابهم لتربير مواقف مرتاجعة رغم أنهم هم من فتحوا الباب وقدموا التضحيات،
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أو إعادة تركيب األبواب اليت خيلعونها ،أو إعادة إغالق الباب أو تغيري وجهة استخدامه
يف الوقت اليت يكون فيه الكيان الصهيوني قد أعلن هذه اإلجراءات باعتبارها أهدافاً له
يريد فرضها.
التوصية األساس لألوقاف وللدولة األردنية هي التكيف مع املعادلة اجلديدة اليت صعد
فيها الدور الشعيب املقدسي ،بينما تراجع بل وتهاوى الدعم العربي واملناعة الذاتية
أمام الضغوط الصهيونية ،وذلك بالوقوف خلف اجلماهري ال أمامها ،وتركها ختوض
معركتها دون ممارسة الوصاية عليها أو لعب دور الوسيط ،واستخدام موقفها كورقة
قوة فإذا كانت الدولة الصهيونية غري قادرة عليهم فكيف تطالبنا بأن نقدر عليهم،
هناك خمرج ممكن ومعقول جداً مفاده الرتاجع إىل خلف الصفوف وانتظار اجنالء
املشهد وقطف ما تأتي به اجلماهري من مكتسبات ،وهي سياسة جتنب األردن واألوقاف
عبء املواجهة يف االجتاهني ،يف االجتاه الصهيوني أو يف اجتاه اجلماهري.
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